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NL In verscheidenheid verenigd NL

1.7.2020 A9-0118/8

Amendement 8
Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Angelika Winzig
namens de PPE-Fractie

Verslag A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
(2019/2127(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt vast dat de EIB in 2018 
financiering heeft goedgekeurd voor grote 
gasinfrastructuurprojecten, waaronder 
gaspijpleidingen van Turkmenistan en 
Azerbeidzjan naar de EU (trans-
Anatolische aardgaspijpleiding) en van 
Griekenland naar Italië via Albanië en de 
Adriatische Zee (trans-Adriatische 
pijpleiding); merkt op dat deze 
investeringen deel uitmaakten van de 
vierde lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang die worden 
medegefinancierd uit de EU-begroting; 
vraagt de EIB uit te leggen hoe deze 
projecten uiterlijk eind 2020 zullen worden 
afgestemd op de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs;

23. stelt vast dat de EIB in 2018 
financiering heeft goedgekeurd voor grote 
gasinfrastructuurprojecten, waaronder 
gaspijpleidingen van Turkmenistan en 
Azerbeidzjan naar de EU (trans-
Anatolische aardgaspijpleiding) en van 
Griekenland naar Italië via Albanië en de 
Adriatische Zee (trans-Adriatische 
pijpleiding); merkt op dat deze 
investeringen deel uitmaakten van de 
vierde lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang die worden 
medegefinancierd uit de EU-begroting; 
vraagt de EIB uit te leggen hoe deze 
projecten uiterlijk eind 2020 zullen worden 
afgestemd op de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs; wijst erop dat 
het belangrijk is dat erkend wordt dat 
gastechnologie fungeert als belangrijke 
overbruggingstechnologie en bovendien 
een bijdrage levert aan de transitie naar 
klimaatneutraliteit;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/9

Amendement 9
Monika Hohlmeier, Angelika Winzig
namens de PPE-Fractie

Verslag A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
(2019/2127(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is van mening dat EIB-financiering 
afhankelijk moet zijn van ambitieuze 
wetenschappelijke doelstellingen en 
toezeggingen, teneinde geleidelijk te 
stoppen met het toekennen van steun aan 
cliënten wier activiteiten een grote uitstoot 
van broeikasgassen met zich meebrengen, 
overeenkomstig de good practices van de 
commerciële banksector9;

__________________
9 Crédit Agricole heeft toegezegd geen 
steun meer te geven aan bedrijven die hun 
activiteiten in de steenkoolsector 
ontwikkelen of dat van plan zijn. Het 
nultolerantiebeleid van Crédit Agricole 
geldt voor alle bedrijven die hun 
activiteiten in de steenkoolsector 
ontwikkelen of dat van plan zijn, of het nu 
gaat om winning, energieopwekking, 
handel of vervoer.
9 

33. is van mening dat EIB-financiering 
afhankelijk moet zijn van ambitieuze 
wetenschappelijke doelstellingen en 
toezeggingen, teneinde geleidelijk te 
stoppen met het toekennen van steun aan 
projecten wier activiteiten een grote 
uitstoot van broeikasgassen met zich 
meebrengen, overeenkomstig de good 
practices van de commerciële banksector9;

__________________
9 Crédit Agricole heeft toegezegd geen 
steun meer te geven aan bedrijven die hun 
activiteiten in de steenkoolsector 
ontwikkelen of dat van plan zijn. Het 
nultolerantiebeleid van Crédit Agricole 
geldt voor alle bedrijven die hun 
activiteiten in de steenkoolsector 
ontwikkelen of dat van plan zijn, of het nu 
gaat om winning, energieopwekking, 
handel of vervoer.

Or. en


